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Kommodorin Ajatuksia

Kevät tulee kohisten ja erikoinen talvi väistyy
ja niin kuin aina ennenkin liukkaista pihoista
tulee rapaisia. Kiva räiskytellä lätäköissä (niin
etteivät naapurit huomaa). Iän kyllä pitäisi
suojella tuollaisilta tempuilta, mutta kivaa se
on kuitenkin.

Tätä naputellessa vieressä odottaa metsähallituksen vuokrasopimus allekirjoitusta.
Sopimus antaa oikeuden käyttää ja hallita metsähallituksen Etukarin tukikohtaa.
Johtokunta laatii ohjeet tukikohdan käytöstä ennen venekauden alkua. Rantalaiturin
teko tulee ajankohtaiseksi heti kun sen suunnitelma tulee valmiiksi, ja tarvittavat osat
saadaan hankittua ja tuotua Leton majalle. Pikkutalkoot odottavat. Kaikki toiminta
vaatii jotain tekemistä.

Pikkuhiljaa alkaa jokaisen veneilijän mieli vetää veneen luokse toivoen sen
talvehtimisen sujuneen hyvin, ja pienet vauriot korjataan tuossa tuokiossa, joskus
jopa viikossa parissa jos tulee oikein kiire, kun tuo naapuri tilasi jo vesillelaskun (ei kait
sitä tartte joka yö näin valoisalla nukkua).

Leton venesatama on pikkuhiljaa täyttymässä, joten se on ollut tuiki tärkeä asia
kaikille lähiseudun vesillä liikkujille, ja kyllä veneitä on käynyt muistakin kylistä pitkin
Suomea ja Ruotsia. Puskaradio on hyvä äänitorvi, satama on saanut kiitosta vaikka
palvelut ovat vielä hiukan puutteelliset. Tutustukaa seuran toimintasuunnitelmaan ja
tulkaa mukaan.
Kaikille vesillä liikkujille turvallista ja aurinkoista kesää.
Aaro Ponkala
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Tornion Veneseura Ry

TOIMINTAKERTOMUS 2013

1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen
tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja
retkeilytoimintaa.

Tornion Veneseuran tunnettavuus ja majamme sekä sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on
lisääntynyt. Leton satamaan on joka vuosi tullut uusia veneilijöitä vierailemaan sekä sataman
laituripaikat alkavat täyttyä. Veneseuraan liittyneiden määrä on edelleen ollut kasvussa. Kesällä 2013
oli Suomi Meloo ry – tapahtuma, missä oli yli 100 osallistujaa. Merkittävä tapahtuma oli myös
Tornion Veneseuran lipun alla purjehtinut Ultima Thule -purjevene, mikä saapui kotisatamaan
Karibialta yli vuoden purjehduksen jälkeen.
Suurta huolta ja vastustusta on ollut Veneseuran jäsenistön keskuudessa Röyttän Tuulivoimapuiston
rakentamisesta ja sen laajentamisesta Kuusiluodon merialueelle.
Uuden sataman myötä toimintaympäristömme muuttuu. Jäsenmäärä on kasvanut tänä vuonna ja
Leton majan vuokraus on lisääntynyt selvästi. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan.
Pientä kunnostusta on ympäristöön ja rakennuksiin tehty.
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2. Veneseuran hallitus ja kokoukset
Hallituksen kokoonpano:
-puheenjohtaja Olavi Tulkki
-varapuheenjohtaja Jaakko Hookana
-sihteeri Anneli Hookana
-rahastonhoitaja Eila Mattinen
-muut jäsenet: Jari Kadenius, Tuula Kortelainen, Matti Kokkinen, Ilkka Leppikangas, Jari
Jukkola ja Aaro Ponkala Varajäseninä Seppo Kortelainen ja Mauno Vallo. Matti Kokkinen on
majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Olavi Tulkki.
Hallitus on kokoontunut 11 kertaa ja vuosikokous oli 11.4.2013. ja siihen osallistui 12 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 23.11.2013 ja osallistujia oli 31 jäsentä.

3. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta.
Ulkopuolisia henkilöitä / firmaa on vuokrannut majaa tänäkin vuonna ihan mukavasti.
Hätärakettiammunta- harjoitukset

pidettiin

2.3.2013

Letolla. Järjestäjinä olivat

Tornion

Meripelastajat.
Tornion Veneseura järjesti pilkkikilpailut/paattipilkit 7.4.2013 omana kilpailuna. Kaunis
aurinkoinen sää suosi meitä ja osallistujia oli yli 20. Kuusitoista pilkkijää sai kalaa.
8.6..2013 oli lipunnosto, maalaustalkoot ja purjehduskauden avajaiset Veneseuran majalla.
Myös sammuttimien huoltoon oli mahdollisuus katsastuksen yhteydessä. Juhannustapaaminen oli
juhannusaattona, jolloin veneilijät kokoontuivat majalle saunoen ja nuotiota pitäen.

Yhteinen

veneretki tehtiin 10.8.2013 hienon ilman saattelemana Nikkalan satamaan, missä oli markkinat.
Armada koostui kuudesta veneestä. Perämeren purjehduskilpailun startti tapahtui Letolta 2.8.13
jatkuen Kemiin ja Iin Röyttään. Kemin moottorivenekerho oli vieraanamme heinäkuun lopulla 2013.
Purjehduskauden päättäjäiset, puuntekotalkoot ja venetsialainen ilta pidettiin 7.9.2013 Letolla.
Talkootyönä on myös uusittu majan pöytien ja tuolien pinnat sekä kodan huuva asennettu ja
ulkovaloja lisätty. Terassin kalusto on uusittu.
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Veneseuran jäsenet pitivät yövartiota veneilykauden aikana. Tornion kaupungin kalahallin
sosiaalitilat saatiin käyttöön vierailevien veneilijöiden käyttöön kesän 2013 alussa, mikä on
osoittautunut hyvin tarpeelliseksi.
Pikkujoulua vietettiin syyskokouksen jälkeen eli 23.11.2013 Leton majalla maittavan jouluruuan
kera. Osallistujia oli tälläkin kertaa paljon, noin 40 henkilöä,
Etukarin Metsähallituksen majaa on tarjottu vuokrattavaksi. Tornion Veneseuran hallitus on
päättänyt tehdä tarjouksen vuokraamisesta. Päätökset siitä tulevat v. 2014 aikana.
Kesällä 2014 on Kuusiluoto - juhla, minkä toimikuntaan on myös pyydetty Tornion Veneseuran
edustajaa.

4. Koulutus
Lasten ja nuorten veneilykoulua ei pidetty kesällä 2013. Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten
käytössä omien vanhempien ohjaamana.

5. Tiedottaminen
Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen on ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehden ”seuratoiminta”
palstalla, veneseuran kotisivulla sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt
jäsenille.

Tornion Veneseuran hallitus
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Tornion Veneseura Ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2014
1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen
tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja
retkeilytoimintaa.
Uusi satama on valmistunut ja otettu käyttöön kesällä 2010. Leton sataman käyttö ja veneilijöiden
määrä satamassa on lisääntynyt paljon. Veneilijöiden määrä tulee vuosittain lisääntymään tulevinakin
vuosina.
Yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vasta-alkaville
veneilijöille sekä myös aikuisille veneilytaitoja kaipaaville.
Vuokraustoiminta jatkuu entisen tapaan ja sitä markkinoidaan tiedotustoiminnassa. Jäsenhankintaan
kannustetaan kaikkia jäseniä.

2. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta.
Pilkkikilpailut pidetään tänä keväänä Letolla omana tapahtumana. Purjehduskauden avajaiset,
lipunnosto ja kesätalkoot pidetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Veneiden katsastukset
järjestetään kesäkuussa.

Juhannustapaaminen on entisen tapaan Letolla. Lasten ja nuorten

veneilykoulu järjestetään heinä-elokuussa 2014. Yhteiselle veneretkelle saaristoon Pursi 82:n kanssa
tehdään ja toivotaan suotuisia ilmoja. Syksyllä on ”venetsialaiset”-juhla, johon kutsutaan
Haaparannan Båtklubin jäseniä. Pikkujoulut järjestetään syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla.
Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2014, joka viedään Veneseuran omille kotisivuille ja
vuosijulkaisuun. Ajan mittaan tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista
ilmoitetaan Kemi-Tornio kaupunkilehti – lehden seuratoimintapalstalla
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3. Koulutus
Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään kesällä 2014.

4. Tiedottaminen
Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen on Kemi-Tornio kaupunkilehti- lehden ”seuratoiminta”
palstalla, veneseuran kotisivulla sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt
jäsenille.

Tornion Veneseuran hallitus
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TVS
järjesti taas pilkkikilpailut Letolla. Sää oli kaunis ja aurinkoinen, kohtalaisen
lämminkin. Vasta kilpailujen lopulla alkoi vähän tuulla. Majalla nautittiin
munkkikahvit ja ulkonuotiolla paistettiin makkaraa. Jäsenistöä oli paljon koolla
ja kisaan osallistuttiin innolla.

Naisten sarja:

Lasten sarja:

Miesten sarja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kenttä Iiris
Laakso Henri
Lappeteläinen Leo
Oinonen Sami
Ponkala Joona
Ponkala Nea

1. Ponkala Kari
366g
2. Yliniva Jari
304g
3. Tulkki Olavi
188g
4. Kanto Viljo
164g
5. Lappeteläinen Juha
121g
6. Kurttio Pertti
83g
7. Kynsijärvi Vesa
67g
7. Vallo Mauno
67g
8. Ramstedt Hannu
50g
9. Kenttä Kari
47g
kokemusta pilkkivät:
Hookana Jaakko
Kokkinen Matti
Kynsijärvi Heino
Lappeteläinen Seppo Ponkala Aaro
-

Ramstedt Orvokki
528g
Vanhatalo Helena
425g
Yliniva Marika
144g
Lappeteläinen Sinikka 74g
Lappeteläinen Sari
35g
Hookana Anneli
29g
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Perhepurjehdus kohti aurinkoa
Kirjoittanut: Marika Yliniva, Kuvat: Jari Yliniva

Onko sinulla ollut koskaan unelmia? Unelmia, jotka ovat tuntuneet aivan mahdottomilta, mutta
kuitenkin niin houkuttavilta, että niitä kohti olet vakaasti kulkenut. Meillä oli unelma. Unelma
lämmöstä, vihreästä vedestä, vaaleasta hiekasta ja palmuista hiekan yllä.
Unelma, jossa olimme vain me ja muu maailma, käsin kosketeltavissa.

Unelmat ovat elämää eteenpäin vieviä voimia. Meidän unelmamme lähti liikkeelle syksyllä 2007,
kun pohdimme, että jotain jännää haluamme elämässämme tehdä. Jos minulle olisi joku silloin
sanonut, että muutaman vuoden päästä olisin keskellä Atlantin aavaa merta omalla veneelläni, olisin
nauranut makeasti. Jos minulle olisi vielä kerrottu, että olen keskellä kyseistä aavaa merta kahden
vielä siinä vaiheessa syntymättömän lapseni kanssa, olisin alkanut pitämään kertojaa ihan hulluna.
Eli mitä tästä opimme? Jos sinulla on unelmia, älä suunnittele niitä liian tarkoin. Anna unelmille
raamit kehittyä, jolloin voit saada itse unelman, mutta myös paljon enemmän.
Unelmat ovat kuitenkin hieman kinkkisiä, sillä ne harvoin tipahtavat syliin ilman työtä. Meidän
kohdalla työtä vaadittiin ainakin nelinkertaisesti. Meillä oli opinnot vielä kesken, jotka oli saatettava
loppuun. Meille syntyi kaksi lasta, joista pidimme huolta. Meidän piti etsiä vene, rahoittaa vene,
valmistella vene matkalle ja kaiken tämän lisäksi meidän piti suunnitella elämäämme myös matkan
jälkeen. Paljon oli siis tehtävää ja paljon koin meidän tehneenkin ennen kuin irroitimme turvalliset
paalusolmut ja lähdimme kohti tuntematonta.
Tuntematon olikin aluksi pelottavaa, mutta uskomatonta kyllä, siihenkin tottui. Pienen hetken jälkeen
totuin siihen, että ruokatarvikkeiden noutaminen kaupasta vaati lihaksia, ja tiskaaminen, saati sitten
suihkussa käyminen oli usein vaikeaa. Muistan kuinka jännittävää matkan alussa oli uusiin satamiin
saapuminen. Minne kiinnittyä? Missä suihkut? Missä pesutupa? Ja tiiätkös...? Tähänkin tottui.
Arkirutiinit veneessä muokkautuivat omikseen, ja elämä asettui vähitellen uomiinsa. Veneestä tuli
meidän kelluva ja liikkuva koti. Nyt pystyimme keskittymään vain unelmaamme, eli ympäröivän
maailmamme näkemiseen ja kokemiseen.
Minulta on kysytty useita kertoja mitkä olivat matkallamme niitä parhaita paikkoja. Tähän en osaa
vastata vieläkään. Hollanti: kanavat, nostosillat, Amsterdam. Hollannissa saimme purjehtia
moottoritien yli! Ihan uskomaton maa. Englanti: Doverin valkoiset kalkkikivikalliot, Brightonin
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"Ohjeeni siis
sinulle,
unelmoivalle
ihmiselle on: tee
unelmistasi totta.
Niin mekin
teimme."

rantabulevardi ja mieletön purjehduskulttuuri. Espanja: La Coruna, ilmakuivattu kinkku ja
erinomaiset viinit. Tämä lista voisi jatkua loputtomiin. Ei siitä listasta pysty valitsemaan sitä yhtä
parasta paikkaa. Suurimpaan osaan paikoista voisin mennä uudelleen ja näin toivoisin tapahtuvankin.
Ennen matkaa meitä peloteltiin erinäisillä asioilla. Vuoroin meille tarjottiin myrskyjä, vuoroin
ukkosta, vuoroin varkaita ja vuoroin veneeseen kiipeileviä rottia. Toki matkalla tapahtui asioita jotka
olivat hurjia. Kyllä, oli myrskyjä, oli rikkoontuneita osia ja veneeseen kiipeileviä jättimäisiä
hämähäkkejä. Sain kokea Trinidadin pääkaupungin keskussairaalan yhdessä jalkaan ammutun naisen
ja konepistooleilla vahditun vangin kanssa. Oli epätoivoisia hetkiä kielimuurin kanssa ja paljon paljon
lisää, mutta muistot, jotka olivat epämieluisia unohtuvat vähitellen ja jäljelle jäävät vain ne muistot
jotka haluan muistaa ja joita haluan vaalia. Näitä myrskyjä jättimäisine aaltoineen, neliön mallisine
salamoineen ynnä muuta, voitte muistella yhdessä mieheni kanssa, vaikkapa Selkä-sarven
turvallisella nuotiopaikalla kesäyön aurinkoa ihaillessa.
No löysimmekö unelmamme? Saavutimmeko haaveemme? Oliko maailma käsin kosketeltavissa?
Kyllä. Saimme kaiken sen, minkä halusimme ja paljon paljon enemmän. Minä palaan lähes päivittäin
muistoissani jonnekin matkallamme. Käyn kiipeämässä Doverin kallioille, mutkittelen La Corunan
kapeilla kujilla, tai Barbadoksen hienoilla hiekkarannoilla. Lapset muistelevat Karibian lämmintä
merivettä kaikkine simpukoineen. No mitä mahtaa kippari muistella? Aina toisinaan näen hänen
pysähtyvän aatteissaan ja hymyilevän... Oma veikkaukseni on, että hän viettää aikaansa Trinidadin
uskomattomilla karnevaaleille, jonne ainakin hän, aikoo vielä joskus palata.
Ohjeeni siis sinulle, unelmoivalle ihmiselle on: Tee sinäkin unelmistasi totta. Niin mekin teimme.
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RunoRajaton-tapahtuma Tornion Veneseuran majalla, Koivuletontie 345
la 12.7.2014 klo 13.00-18.00
Monipuolinen ohjelmakattaus sekä lapsille että aikuisille:
-Torniolaiset runoilijat Valde Aho ja Eija Tervahauta riemastuttavat lastenrunoineen.
-Aapiskukon runoja, lauluja ja leikkejä esittävät sekä laulattavat ja leikittävät myös yleisöä Oulun
Seudun Lausujat, musiikki Marja-Liisa ja Reijo Lampisen.
-Lapsuusmuistoja kertoo mm. tarinankertojamestari Aune Aho.
-Kukkahattutätien runo- &musiikkikooste ”Älä elämää pelkää” valottaa aikuisen naisen elämää.
-”Hjälpiä tarvithaan” kertoo vanhusten hoivakotiarjesta huumorin keinoin. Näytelmän esittää
kolmella kielellä (suomi, meänkieli, ruotsi) Anne Angeria teatteriryhmineen.
-Tanssii Tätien kanssa ry:n Senjoorat vievät 1950-luvulle hulvattomalla pienoismusikaalilla
”Lauantaina lavalle!” (käsikirjoitus ja ohjaus Sinikka Lappeteläisen)
Välipaloina kuullaan lasten lohkaisuja aikuisista sekä viimekesäistä vapaan estradin lyriikkaa
RunoRajaton-vieraskirjasta. Estradi on avoin taas uusille sekä lasten että aikuisten runoille/lauluille
tekijöidensä kera. Runot kirjoitetaan talteen runovieraskirjaan kuten viime tapahtumassa.
Toivotaan myös lasten esityksiä, mummo/papparäppiä y.m.
Tervetuloa runolliseen ilonpitoon meren äärelle koko perheen kera!
Bufetti avoinna pihalla koko tapahtuman ajan.
Vapaa pääsy.

Sinikka Lappeteläinen,RunoRajaton-tapahtuman ”äiti” ja juontaja
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Veneilyyn ja katsastukseen liittyvää tietoa Suomen Veneily- ja Purjehdusliitolta
Uutuustuotteella ”laser/led soihtu Odeo Flare” ei ole vielä virallista hyväksyntää, SOLAS-hyväksyntää
haetaan, selvitykset työn alla. Laite saa olla veneessä muttei korvaa soihtuja.
Katsastustarra on tänä vuonna 2014 väriltään ruskea. Tarran paikka on paapuurin (vasemman) puolella
ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa. Veneen katsastus on
omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu kun katsastaja on tehnyt huomautukset/merkinnät
pöytäkirjaan sekä allekirjoittanut sen ja venetodistuksen. Lisäksi liiton katsastustarra on kiinnitetty y.m.
osoitettuun paikkaan.
Vieraan seuran veneen katsastustiedot omistaja/haltija/edustaja on velvollinen ilmoittaa rekisteri-seuransa
katsastusvastaavalle rekisteröintiä varten liiton rekisteriin. Liiton katsastajat eivät voi katsastaa veneitä,
joiden omistaja ei ole jonkun SPV: n jäsenseuran jäsen. Finnboat ry: suorittama kuntotarkastus ei vastaa eikä
korvaa SPV: n katsastuksia.
Katsastuksen painopisteiksi keväälle 2014 ehdottaa Veneturvallisuustoiminto joitakin seuraavista:
- Tankin / tankkien huolto/vedenpoisto dieselbakteerikasvun estämiseksi
- Heijastimet pelastusrenkaassa, kelluvien esineiden merkintä
- Veneen nimi tai rekisteritunnus tulee näkyä laiturilta katsottaessa
- Oikeat hyväksytyt kulkuvalot aluksen koon mukaan. Trafin sivuilla on lista hyväksytyistä.
(www.trafi.fi/haku?search=merkkilyhdyt)
DIESEL-BAKTEERI
Mitään lopullista selvyyttä dieselbakteerin aiheuttajaksi ei ole saatu selville. Sinänsä ilmiö, joka ei ole mikään
uusi, korostuu veneissä. Selvää on että vesi polttoaineen kanssa yhdessä ilmiötä sel-västi pahentaa. Vettä
polttoaineeseen tulee tankattaessa vettä sisältävää polttoainetta tai veneen säiliön huohotusputken
väärästä rakenteesta johtuen Koko polttoainejärjestelmän tarkastaminen ja puhdistaminen on pulman
hoitamisen keskeinen toimenpide. Pelkkä säiliön pohjan puhdistaminen ei riitä, seinämät, putkisto,
suodatinkotelot, venttiilit eli kaikki polttoaineen kosketuksissa olevat osat tulee puhdistaa.
Suotimia tulee varata veneeseen useampi sarja. Lisäaineella saatetaan saada pöpö kuolemaan. Tästäkin
aiheutuu järjestelmään sakkautumista, joka tukkii suotimia.
Veneen polttoainesäiliössä tulee olla riittävän suuri tarkistusluukku huoltotoimenpiteitä varten
RIB-VENEET
Näiden veneiden varaosia tarkastettaessa on huomioitava venetyypin aiheuttamat vaateet:
- täyttöpumppu
- varatulpat kellukkeisiin
- paikkaustarvikkeet

PAUKKULIIVIT
- vuotuinen tarkastus
- täyteen puhallus / tiiveyden tarkastus vuorokauden ajan
- täyttöpatruunan punnitus
- automaattilaukaisulaitteen tarkastus
- merkintä suoritetusta huollosta
- varaosat kullekin liiville

Muistutus: Vain vuosittain katsastettu vene saa käyttää seuran lippua!
Letolla on sammuttimien huolto ja tarkastus ensimmäisenä katsastuspäivänä 16.6.14 klo 18 alkaen.
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Tornion Veneseura ry:n toimihenkilöt v. 2014
kommodori :

varakommodori:

Ponkala Aaro

Hookana Jaakko

p. 040 595 65 89

aaroponkala@gmail.com

p. 0400 185 905

jaakko.hookana@pp.inet.fi

sihteeri

rahastonhoitaja

Hookana Anneli

Mattinen Eila

p. 040 – 591 40 16

p. 0400 250 632

jaakko.hookana@pp.inet.fi

eila.mattinen@pp1.inet.fi

varsinaiset jäsenet:

Kadenius Matti

Kortelainen Tuula

p.040 828 23 59

p.040 773 79 80
tuula.kortelainen1@gmail.com

Tulkki Olavi

Jukkola Jari

p. 040 559 08 79

p. 0500 605 112

olavi.tulkki@pp.inet.fi

jari.jukkola@hotmail.com

Yliniva Markku

Leppikangas Ilkka

p. 040 848 19 46

p.0400 693 116

markku.yliniva@matitech.fi

ilkka.leppikangas@kncomposite.com

varajäsenet

Kansanoja Esa

Kortelainen Seppo

p. 0400 490 072

p. 040 773 23 80

esa.kansanoja@pp.inet.fi
Majan vuokraus: p.044 050 05 74

(majaa ei vuokrata kesä-, heinä-, ja elokuussa poikkeustapauksia lukuun ottamatta)
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TORNION VENESEURAAN LIITTYMINEN:
Tornion Veneseuraan voi liittyä kuka tahansa, veneiletpä tai et.
Liittyminen maksaa 50 €, joka peritään vain yhdeltä perheenjäseneltä.
Jäsenmaksu on 25 €/vuosi jokaiselta aikuiselta ja lapsilta alle 18v vain 5 €/vuosi.
TVS:ään voi liittyä myös muita seuroja/yhdistyksiä kannatusyhdistyksiksi.
Liittymislomakkeen voit ladata seuran kotisivuilta (www.tornionveneseura.fi) tai
käyttää alla olevaa kaavaketta ja toimittaa sen täytettynä Veneseuran sihteerille (kts.
toimihenkilöt)

LIITTYMISLOMAKE

TORNION VENESEURA RY

nimi………………………………………………………………………………………………….
syntymäaika………………………………………………………………………………………
lähiosoite……………………………………………………………………………………………
postinumero……………………………………………postitoimipaikka……………………
sähköpostiosoite…………………………………………………………………………………
puhelin………………………………………………………………………………………………
suoritetut kurssit/tutkinnot (veneily), tietoja
hallitukselle………………………………………………………………………………………
omistan veneen:
moottorivene/purjevene/moottoripursi/muu……………………………………………
esitti:………………………….. hallitus hyväksynyt………………………………………….

Seuran maja on viimevuoden tapaan vapaasti jäsenistön käytössä kesä- heinä- ja
elokuussa, jolloin majaa pääsääntöisesti ei vuokrata. ( Poikkeuksena toukokuun aikana
varauksen tehneet täysiä vuosikymmeniä täyttävät jäsenet.)
Majalla on kesällä kaksi tapahtumaa, joihin seuralaiset ovat tervetulleita; RunoRajaton on la
12.7.2014 klo 13.00-18.00, ja Kuusiluototapahtuma 19.7.

Jäsenluettelo 10.4.2014

Junttari Päivi

Kurttio Hely

Autio Aulis

Junttari Toni

Kurttio Matti

Autio Jari

Juntunen Ari

Kurttio Pertti

Brunetto Riitta

Kadenius Jari

Kurttio Risto

Esko Risto

Kadenius Lisbet

Kuusela Jouko

Faarinen Antero

Kadenius Matti

Kynsijärvi Anne

Friman Ahti

Kadenius Seija

Kynsijärvi Heino

Halmkrona Hannu

Kalander Kaarina

Kynsijärvi Juha

Halmkrona Raija

Kalliosalo Pentti

Kynsijärvi Ritva

Halonen Kim

Kansanoja Esa

Kynsijärvi Vesa

Harju Jukka

Kanniainen Timo

Kynsijärvi Ville

Heikkilä Risto

Kanto
Pentti

Kälkäjä Sami

Heikkuri Tapani

Kanto Viljo

Lahti Jarmo

Herajärvi Raimo Juhani

Kenttä Kari

Laitinen Heikki

Hietala Mika

Kilpijärvi Timo

Lampinen Eero

Hookana Anneli

Kimmel Seppo

Lappalainen Mauri

Hookana Jaakko

Kokkinen Matti

Lappeteläinen Juha

Huhtalo Harri

Kokko Anita

Lappeteläinen Seppo

Hyttinen Juhani

Kokko Matti

Lappeteläinen Sinikka

Hyttinen Leena

Kontio Kimmo

Leppikangas Ilkka

Hyttinen Markku

Konttajärvi Jussi

Liiti Jouni

Hyttinen Pentti

Kortelainen Seppo

Lilja Timo

Hyttinen Riku

Kortelainen Tuula

Marttala-Hurri Vuokko

Hyvärinen Kyösti

Kosonen Erja

Matilainen Jouni

Hyvärinen Markku

Kosonen Hannu

Matilainen Reeta

Hyvärinen Pirkko

Kunelius Taavi

Mattinen Eila

Jukkola Jari

Kunnari Jarmo

Miinala Jukka

Jukkola Paavo

Kunnari Risto

Miinala Marko

Jukkola Raija

Kurttio Akseli

Mikkola Paavo

Heikkuri Paavo

Kärenlampi Jori

Moskajärvi Pentti

Raappana Sirkka

Toppala Hannu

Muittari Hannu

Raatikainen Kari

Mulari Pasi

Rajanen Taina

Tornionlaakson Sukellusseura
ry

Mulari Toivo

Ramstedt Hannu

Mäkivuoti Kalevi

Ramstedt Orvokki

Niemi Anitta

Rantalankila Jukka

Niskala Tero

Rantalankila Markku

Niskanen Timo

Rantamaa Kari

Nylund Marja

Rantapää Elvi

Nylund Veli

Rantapää Jorma

Ojanen Seija

Rantapää Markku

Ollonen Marketta

Rantapää Meri

Paananen Elina

Rantapää Merja

Palmgren Anne

Rousu Tuomo

Palmgren Markku

Räätäri Riku

Peltonen Veli-Matti

Saarinen Susanna

Pohjan Tytöt ja Sissit

Seppälä Markku

Ponkala Aaro

Sillanpää Lasse

Ponkala Jussi

Suokas Matti

Ponkala Kari

Sutinen Kari

Ponkala Pirkko

Syrjälä Marja

Pruikkonen Tuomo

Syrjälä Pauli

Puhakka Terttu

Syrjälä Pentti

Puumalainen Marko

Säppi Martti

Pärssinen Eira

Teppola Sari

Qvist Meeri

Taskila Jyri J.

Qvist Toivo

Taskila Tea

Raappana Heli

Tiihonen Tapio

Raappana Kai

Tikkala Paula

Raappana Mikko

Toppala Heikki

Tulkki Jouni
Tulkki Olavi
Tulkki Pirjo
Ulvinen Jyri
Ulvinen Lauri
Ulvinen Leevi
Ulvinen Tiina
Vaara Helena
Vainio Jorma
Vainio Lasse
Vallo Mauno
Viinikka Olavi
Virolainen Raimo
Virta Juha
Vuokila Matti
Yliniva Jari
Yliniva Tanja
Yliniva Markku
Ylävaara Markku
Ylävaara Mikko
Ylävaara Rami
Äijälä Raimo
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TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tornion Veneseura ja kotipaikka Tornion kaupunki.

2§ Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

3§ Yhdistyksen tarkoitus.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja
toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja retkeilytoimintaa.

4§ Jäseneksi ottaminen.
. Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen
perusteella. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat
erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä
henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannatusjäsenmaksun.

5§ Jäsenen eroaminen.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja
velvoitteensa yhdistykselle vuoden loppuun asti.

6§ Jäsenen erottaminen.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai
esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

7§ Jäsenmaksut.
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous
vuosittain. Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut
yhdistyksen jäsenenä 25 vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 50 vuoden jäsenmaksut tai tehnyt
yhdistykselle huomattavia palveluksia. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudestaan.

8§ Yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori),
varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä sen jäsenistä on saapuvilla, joista yksi on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai
silloin kun joku hallituksen jäsen sitä haluaa jotakin määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
ratkaistaan erovuoroiset arvalla.

9§ Toimihenkilöt ja jaostot.
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. yhdistykselle voidaan
perustaa tarpeen mukaan jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen
yhteydessä vahvistettava niille omat toimintaohjesäännöt.

10§ Toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava viimeistään
31 tammikuuta tilintarkastajille. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä
hyvissä ajoin hallitukselle ennen vuosikokousta.
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11§ Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai
hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään
1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

13§ Kokouksen koollekutsuminen.
Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sanomalehtiilmoituksella tai kirjeitse. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla, mutta viikkoa ennen kokousta.

14§ Vuosikokouksen työjärjestys.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen järjestäytyminen.
2) Esitellään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4) Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma sekä muut esityslistalla olevat asiat.

15§ Syyskokouksen työjärjestys
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen järjestäytyminen.
2) Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen
ajankohta.
3) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
4) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
5) Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
7) Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

16§ Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat.
Asiat jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10
päivää ennen kokousta.

17§ Äänestys kokouksissa.
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.
18§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on voimaan tullakseen saatava vähintään ¾ kannatus läsnä olevien
äänimäärästä.

19§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyissä kokouksissa
ja saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänimäärästä.

20§
Jos yhdistys on päätetty purkaa on sen varat käytettävä niin kuin se kokous päättää, joka viimeksi päättää yhdistyksen
purkamisesta, kuitenkin niin, että varat käytetään näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
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Su 6.4.2014

klo 12.00

Pilkkikilpailut Letolla

To 10.4.2014 klo 18.00

Sääntömääräinen vuosikokous

La 7.6.2014 klo 12.00

Purjehduskauden avaus ja
siivoustalkoot Letolla

Ma16.6,

klo 18.00

Veneiden katsastus Letolla

Ke 18.6

klo 18.00

Veneiden katsastus Letolla

Ma 23.6.

klo 18.00

Veneiden katsastus Letolla

Ma 16.6.

klo 18.00

Sammuttimien huolto Letolla

Pe 20.6.2014

Juhannustapaaminen Letolla

heinä - tai elokuussa 2014

Lasten ja nuorten veneilykoulu

La - su 2-3.8.2014

Yhteinen veneretki, kohde valitaan
säätilan mukaan

La 6.9.2014

Purjehduskauden päättäjäiset ja lipun lasku
sekä venetsialaiset

La 22.11.2014 klo 18.00

Syyskokous ja pikkujoulu

Ajankohdat voivat muuttua. Kaikista tapahtumista ilmoitetaan KemiTornio- kaupunkilehden seuratoimintapalstalla ja Veneseuran kotisivulla
www.tornionveneseura.fi sekä sähköpostilla jäsenille.

